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LOG BOOK 
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 :مقذمٍ

خَد ّوِ هب هیذاًین ّز اًغبًی در پبیبى ّز رٍس رفتبر ٍ وزدُ ّبی خَد را یبدآٍری ًوَدُ ٍثِ اصغالح ثِ حغبثْبی 

رعیذگی هی ًوبیذ دروٌبر ثیٌؼ فویك ٍٍعقت اًذیؾِ السم اعت ّز فزد تجزثیبت فولی خَد را ثبسًگزی ًوَدُ 

ٍدر سًذگی ثِ وبر گیزد.ثجت ٍجوـ آٍری تجزثیبت فولی ثِ تذریج هجوَفِ ای ارسؽوٌذ فزاّن هی آٍرد وِ هی 

بی جْبى  وبرآهَساى تجزثیبت ٍ فولىزد ّ ؾگبُتَاًذ سهیٌِ ای راًیش ثزای تحمیمبت ثقذی فزاّن اٍرد.دراوثز داً

آًبى هیؾَد.ؽوب داًؾجَیبى فشیش اگز  دهْن خَدرا درهجوَفِ ای ثِ ثجت هیزعبًٌذ ٍایي اعبط ارسیبثی فولىز

ثبسخَرد هٌبعجی اسًحَُ فقبلیت آهَسؽی پضٍّؾی خَد اسعزف اعبتیذ هزثَعِ ًذاؽتِ ثبؽیذ عجیقتبً ًمبئص وبر 

وب هخفی خَاّذ هبًذ.لذا ایي گزٍُ اهَسؽی ثزآى ؽذُ اعت وِ ثب ارائِ دفتزچِ ثجت ٍسهیٌِ ّبی پیؾزفت ؽ

وِ ثزای ؽزٍؿ در اختیبرؽوب لزار گزفتِ اعت سهیٌِ ای فزاّن (LOG BOOK)فقبلیتْبی رٍساًِ وبرآهَسی      

رٍساًِ دلیك ٍ ًمبداًِ  لغفبً ایي دفتزچِ را.ًوبیذ وِ ّزداًؾجَ ثتَاًذ تجزثیبت فولی خَد راثجت ٍ ثبسًگزی ًوبیذ 

 تىویل چزاوِ ایي دفتزچِ ثْتزیي ٍعیلِ ثزای آهَسػ هٌبعت ٍثِ هَلـ هی ثبؽذ.

ضوي آرسٍی هَفمیت درعی دٍرُ وبرآهَسی ثخؼ رادیَلَصی اهیذاعت ثتَاًیذ در جْت ارتمبء تَاًوٌذی فلوی ٍفولی 

 خَد وَؽب ثبؽیذ.

 عىًان:

 رادیَلَصیعزح دٍرُ ثزای وبرآهَساى همغـ وبر ؽٌبعی 

 مذت ديرٌ:

ّفتِ دٍ رٍسُ در هزاوش آهَسؽی درهبًی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ فلَم 00(ٍاحذ هی ثبؽذ وِ ثِ صَرت 2رٍس )20هذت دٍرُ 

 پشؽىی وزهبًؾبُ گذراًذُ هیؾَد.

  يظایف اخالقی يحزفٍ ای کارآمًسان:

 رفبیت اصَل اخاللی در ثزخَد ثب اعبتیذ،پزعٌل ٍ ثیوبراىـ

 ؽزح حبل ثیوبراى ٍرٍػ گشارػ ًَیغیرفبیت اصَل اخذ-

 وغت اجبسُ اس هذدجَیبى ثزای اخذ ؽزح حبل،ارسیبثی ٍاًجبم هقبیٌِ آًْبثبحفؼ حزین خصَصی-

 اًتمبد پذیزی ٍ وَؽیذى در رفـ اؽتجبّبت -

 رفبیت حمَق فزدی ثیوبراى-
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 قًاویه يمقزرات آمًسشی:

 هی 01 آغبسٍعبفت پبیبى وبر رٍساًِ صجح ثب اهضبی دفتز حضَرٍغیبة 8درثخؼ اسعبفت حضَربفت ع 

 ثبؽذ

 ولیِ تىبلیف خَد را در پبیبى دٍرُ ثِ اعتبد ثبلیٌی خَد تحَیل دّیذ 

 .حضَر داًؾجَ در توبم جلغبت هزثَط ثِ وبرآهَسی الشاهی اعت 

 ًجبیذ تجبٍس ًوبیذاسیه دّن عبفبت آى درط  عبفبت غیجت داًؾجَ درایي درٍط 

 :شًدوکاتی کٍ میبایست بٍ آن دقت 

  ایي دفتزچِ)الي ثَن( ثزای ثجت فقبلیتْبی رٍساًِ وبراهَسی در اختیبر ؽوب لزار گزفتِ اعت.لغفبً آًزا

 ثب دلت ٍ هتبًغت ثبفقبلیتْبی فولی خَد پزًوَدُ،درّزجلغِ ثِ تأییذ هزثی حبضز در ثخؼ ثزعبًیذ.

 تىویل الي ثَن اس ؽزٍؿ دٍرُ وبر آهَسی الشاهی اعت 

 وب هی اٍلبت ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽیذ تب در هَ لـ لشٍم ًغجت ثِ ثجت آى الذام ایي الي ثَن را در ت

 ؽَد

   ارائِ تىبلیف یبدگیزی ،ؽزوت در ثحث گزٍّی ،تىویل دلیك الي ثَن،هؾبروت فقبل در یبدگیزی ٍ یبد گیزی

 .خَد راّجز اس هَاردی ّغتٌذ وِ در  ارسؽیبثی لحبػ هیؾًَذ

 ٍُثزعذ الي ثَن ثبیذ ثِ اهضبی هذیز گز 

 

 مقزرات درين بخشی:

 آراعتگی ؽبّزی هتٌبعت ثب ؽأى ؽزفی ٍ فزفی داًؾجَ در هحیظ ثخؼ  .0

  اتیىت ؽٌبعبئیپَؽؼ هٌبعت ؽبهل رٍپَػ عفیذ ثب  .2

 رفبیت لَاًیي آهَسؽی هزثَط ثِ حضَر ٍ غیبة .1

 فذم ّزگًَِ جبثجبیی در ثزًبهِ آهَسؽی،ثذٍى ّوبٌّگی گزٍُ ٍاعتبد هزثَعِ .4

 ٍجلَگیزی اسپزاوٌذُ ؽذى ثزچغت ًبم ٍدعتىؼ ّب درهحیظ تبریىخبًِ ٍثخؼرفبیت ًؾبفت ثخؼ  .5

 رفبیت دلیك اصَل وٌتزل ففًَت در توبهی هزاحل وبر .6

 دلت ٍعزفت فول در اًجبم وبرّبی هحَلْب .7

 فاللِ وبفی ثِ حزفِ خَد ٍ تالػ ثزای یبد گیزی .8
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 ًلًژیدر محل کارآمًسی رادی ريساوٍ  بزوامٍ سمان بىذی فعالیتُای آمًسشی

 

 شرح برنبمه سبعت ردیف

 گزٍُ ثٌذی ٍ تمغین وبر،آهبدُ عبسی تجْیشات ٍگزم وزدى دعتگبّْب 33/8-8 1

 اًجبم آسهًَْبی پزتًَگبر ی 13-33/8 2

 ارائِ گشارػ وبر ٍ هغبلت تئَری ٍ رفـ اؽىبل،پشعؼ ٍ پبعخ 33/13-13 3

 اًجبم آسهًَْبی پزتًَگبری 15/12-33/13 4

 ثٌذی فقبلیتْب ٍ رفـ اؽىبل ،پزعؼ ٍپبعخ جوـ 13-15/12 5

 

 

 :4اَذاف کارآمًسی 

 )تغلظ ثِ آسهًَْبی رادیَگزافی)عتَى فمزات لفغِ عیٌِ،دعتگبُ گَارػ ٍ ادراری،ؽىن ٍلگي 

 الذام ثِ اًجبم رادیَگزافیْبی جوجوِ ٍ صَرت اس جولِ فه ٍدًذاًْب 

  آؽٌبیی ثبآسهَىBone Survey 

  فذم اًجبم ّز آسهَىآؽٌبیی ثب هَارد اًجبم یب 

 رٍؽْبی آهبدُ عبسی ثیوبر 

  رٍؽْبی »ارسیبثی رادیَ گزاف تْیِ ؽذُ ثباعتفبدُ اسهقیبرّبی اعتبًذارد گفتِ ؽذُ در درط

 «1پزتًَگبری

 تغلظ ثز چگًَگی تْیِ دارٍّبی ؽَْرٍثجَت 

 تغلظ ثز ؽتؾَ ٍعزٍیظ غلغىْب ٍ تبًىْبی دعتگبُ پزٍعغَر 

 یتبلاداهِ یبدگیزی رادیَگزافی دیج 
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Rejected Accepted Radiographs 

Taken or Done Expected Title:                            

    UPPER Extremities 

   5 Fingers 

   8 Hand 

   8 Wrist 

   6 Forearm 

   8 Elbow 

   5 Arm 

   8 Shoulder 

   3 Scapula 

   3 Clavicle 

    Lower Extremities 

   3 Fingers of foot 

   8 Foot 

   8 Ankle 

   5 Heel 

   8 Leg 

   8 Knee 

   2 Patella 

   5 Femur 

   8 Hip 

   15 Pelvis 

   5 SI Joint 

   5 (Upright)Abdomen 

   15 (KUB)Abdomen 

    Thorax 

   15 Chest 

   3 Ribs 

   2 Sternum 

    Vertebral Spines 

   5 Cervical S  

   3 Thoracic S 

   20 Lumber S 

   3 Sacrum and Coccyx 

    skull 

   8 Skull bones-facial bones 

   15 Nasal bone-sinuses 

   2 petromastoid 

   3 Adenoid(soft tissue of neck) 

    Special procedures 

   6 Gastro intestinal tract 

   3 IVU 

   2 VCUG 
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Rejected Accepted Radiographs 

Taken or Done Expected Title:                            

    UPPER Extremities 

   5 Fingers 

   8 Hand 

   8 Wrist 

   5 Forearm 

   8 Elbow 

   5 Arm 

   8 Shoulder 

   3 Scapula 

   3 Clavicle 

    Lower Extremities 

   3 Fingers 

   8 Foot 

   8 Ankle 

   5 Heel 

   8 Leg 

   8 Knee 

   2 Patella 

   5 Femur 

   3 Hip 

   10 Pelvis 

   3 SI Joint 

   5 (Upright)Abdomen 

   15 (KUB)Abdomen 

   3 IVP 

   2 SBS(Transit) 

    THORAX 

   20 Chest 

   3 Ribs 

   2 Mammography 

    Vertebral Spines 

   5 Cervical S 

   5 Thoracic S 

   15 Lumbar S 

    Sacrum and Neck 

   3 (Adenoid) Soft Tissue of 

Neck 

   10 Scull 

   5 Nasal Bone 

   8 Sinuses 
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تاریخ  جلسٍ بیمارستان

يسمان 

 حضًر

آسمًن 

 درخًاستی

رادیً گزاف تُیٍ شذٌ  شزایط تابش اشعٍ شزایط جسمی بیمار

پذیزفتٍ/ رد شذٌ.    

 امضا مزبی

علت تکزار)تًسط 

 KVP mAs سرپا،ویلچر،برانکار،کودک مزبی درج شًد(
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 ارزیببی دوره :
 نظرات مربیبن -1

 هالحؾبت ٍایزادات ٍاردُ ثِ الي ثَن ًوزُ تقلك گزفتِ ثِ الي ثَن ًبم ٍاهضبء هزثی

 

   

   

   

   

   

 

                 همکبری پرسنل شبغل در امر آموزش دانشجوو نبم افرادی که همکبری بسیبر خوة داشته اند:                                             

 
  اهام علی)ع(
  اهام رضا)ع(

  

 نظرات دانشجو

 طول دوره وتعداد واحد کارآهوزی: 

 

 نسبتاً هناسب                     زیاد است                       کن است         بسیار هناسب               

 

 :دانشجویبن نظرات وپیشنهبدات
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